
Pravidlá a podmienky akcie 

„Letná bazénovačka s BŠ“ 

01.07.2021 – 31.8.2021 

Slovenská republika 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “Letná bazénovačka s BŠ“ (ďalej len „akcia“). 

Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto 

Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, rozhlasových a 

televíznych spotoch určených spotrebiteľom, na internete, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok. 

1. Organizátor akcie: 

Usporiadateľom a organizátorom 

akcie je: BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o., so sídlom Vodná 23 , 949 05 Nitra, IČO 52 324 354, 

obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 

48201/N, zastúpená štatutárnym orgánom spoločnosti-konateľom Martinom Bogdánom, (ďalej len 

„usporiadateľ“ alebo „spoločnosť BAZENOVYSPECIALISTA“). 

Spoločnosť BAZENOVYSPECIALISTA je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej 

republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní zameraných na predaj bazénov, zastrešení 

bazénov a bazénového príslušenstva. 

2. Termín a miesto konania akcie: 

1.Akcia s názvom „Letná bazénovačka s BŠ“  (ďalej len „akcia“) prebieha od 01.07.2021 (06:00:00) 

do 31.08.2021 (23:59:59) (ďalej len „čas konania akcie“) na území Slovenskej republiky vo všetkých 

predajniach spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA  (ďalej len „miesto konania akcie“). 

3. Podmienky akcie: 

1. Akcia sa vzťahuje na nákup bazéna ,,BENEFIT“ vrátane technologickej šachty, 

bazéna ,,BENEFIT“ vrátane akejkoľvek technologickej šachty a bazénového zastrešenia, a to 

nasledovne: 

A) Pri zakúpení bazéna ,,BENEFIT“ vrátane s technologickou šachtou BASIC PLUS a po úhrade 

jeho kúpnej ceny v celom rozsahu, zákazník automaticky získava vyššiu triedu technologickej 

šachty zdarma a to technologickú šachtu EKONOMIC. Na výber iných ako v predchádzajúcej 

vete uvedených zmien zákazník nemá nárok. Po vybratí zmeny nemá zákazník nárok na  

výmenu za inú technologickú šachtu, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak. 

B) Pri zakúpení bazéna ,,BENEFIT“ vrátane s technologickou šachtou EKONOMIC a po úhrade 

jeho kúpnej ceny v celom rozsahu, zákazník automaticky získava vyššiu triedu technologickej 

šachty zdarma a to technologickú šachtu COMFORT PLUS. Na výber iných ako v 

predchádzajúcej vete uvedených zmien zákazník nemá nárok. Po vybratí zmeny nemá 

zákazník nárok na  výmenu za inú technologickú šachtu, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak. 

C) Pri zakúpení bazéna ,,BENEFIT“ vrátane s akoukoľvek technologickou šachtou/stenou, 

vrátane typizovaného bazénového zastrešenia a po úhrade kúpnej ceny v celom rozsahu, 

zákazník automaticky získava zdarma darček tepelné čerpadlo XHPFD PLUS 100 9kW 

a sprchu FANTASY RAYN (ďalej len ,,Darček“).  Na výber iných ako v predchádzajúcej vete 

uvedených Darčekov zákazník nemá nárok. Po vybratí Darčeka nemá zákazník nárok na jeho 

výmenu za iný Darček, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak. 



2. Akcie uvedené v bode 3. odsek 1. písmeno A), B) a C) týchto Podmienok nie je možné navzájom 

kombinovať. 

3. Akcia sa nevzťahuje na nákup zákazkových bazénov a zastrešení. 

4.  Všeobecné podmienky: 

1. Zákazník berie na vedomie, že na Darček sa nevzťahuje zákonná záruka. Darčeky v akcii nie je 

možné reklamovať. Všetky reklamácie je zákazník povinný uplatňovať priamo u dodávateľa 

Darčekov. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti Darčekov, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady 

dohodnuté inak. 

2. Vyobrazenie produktov a tovarov na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa 

(letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať ich skutočnej podobe . 

3. Usporiadateľ je oprávnený akciu kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej 

pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude to urobené písomne, 

formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: www.bazenovyspecialista.sk. 

4. Zákazník nemá na základe tejto akcie, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než 

na plnenie výslovne stanovené v týchto Podmienkach a usporiadateľom poskytnuté, pričom nárok na 

plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných Podmienok. 

5. V prípade rozporu medzi podmienkami akcie alebo ich časťami uvedenými na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom podmienok akcie je rozhodné 

znenie týchto úplných Podmienok akcie. Skrátené znenie podmienok uvedené na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými 

Podmienkami akcie. 

6. Tieto Podmienky akcie sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k 

dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.bazenovyspecialista.sk, a zároveň sú uložené v 

písomnej podobe v jeho sídle. 

 

 

V Nitre dňa 30.6.2021 

 

http://www.bazenovyspecialista/
http://www.albixon.sk/

